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Nowe życie Szkoły Podstawowej nr 2
Serdecznie

witamy!

 
Po letniej przerwie nadeszła pora, aby wrócić do szkoły. W
pierwszy poniedziałek września w Szkole Podstawowej nr 2
imienia Arkadego Fiedlera w Dębnie odbyła się inauguracja
roku szkolnego 2017/2018. Na uroczystym apelu spotkali
się: dyrektor szkoły- pani Barbara Kornaś, rada
pedagogiczna, pracownicy administracyjni szkoły, uczniowie
oraz ich rodzice. Na początku powitało nas dwóch
prowadzących: Agata Wawruszczak z klasy 3 C oraz
Mateusz Kuczyński z klasy 3 B. Po odśpiewaniu hymnu
pani dyrektor powitała  wszystkich uczestników, a także
przekazała informacje na temat organizacji pracy szkoły w
roku szkolnym. Głos zabrała także przewodnicząca Rady
Rodziców, pani Urszula Grzywna, która życzyła uczniom
wielu sukcesów w nauce, a Agata  przeniosła nas w czasie
za pomocą przybliżenia historii, która wydarzyła się przed
laty. Dla nas, Polaków, atak Niemiec na Polskę i początek II
wojny światowej to ważna data.Tragiczne w skutkach
wydarzenie zaczęło się o godzinie 4:45. Niemiecki pancernik
szkolny rozpoczął ostrzał Westerplatte, Wojskowej
Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska.
Trwało to 7 dni...str 2

...

...

Drodzy uczniowie!
Miło nam będzie powitać
Was w progach Szkoły
Podstawowej nr 2 im. A.
Fiedlera w Dębnie i
zaproponować wspólne
zdobywanie wiedzy,
ćwiczenie nowych,
potrzebnych w życiu
umiejętności, a także wesołą
zabawę.
Z niecierpliwością czekamy
na spotkanie z Wami.

...

Zaplanowała została reforma
edukacji, z którą wiązała się
z likwidacja szkół
gimnazjalnych. Zamiast nich
miały wrócić szkoły
podstawowe ośmioklasowe.
Wszystkie zmiany musiały
obowiązywać od roku
szkolnego 2017. W telewizji i
sieci roiło się od wszelkiego
rodzaju manifestacji i
komentarzy negujących
dużą zmianę w systemie
szkolnym...str. 2

... ....

 Jak zmieniła się nasza szkoła po wakacjach?

Jarosław Fossa
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Nowe życie Szkoły Podstawowej nr 2
Świat okiem nastolatka-
wywiady o tym co nas

śmieszy, boli, fascynuje…

(...)Żołnierze bohatersko odpierali  powtarzające
się ataki niemieckie z morza, ziemi i powietrza,
stając się symbolem polskiego oporu. Ten dzień
pozwolił mi znów spotkać się z koleżankami i
kolegami po letniej przerwie. Dzieliliśmy się
wrażeniami i różnymi opowiadaniami z wakacji.
Mimo, iż ciężko jest wrócić kolejny raz do szkoły,
to cieszę się, że nowy rok szkolny otwiera przede
mną nowe możliwości, czyni bohaterką
nieznanych mi zdarzeń, uczy codziennych
obowiązków. Mam nadzieję, że nauka będzie dla
mnie przyjemna i satysfakcjonująca.
                                                 Julia Krawczuk

...

...

...

Bohaterką dzisiejszego wywiadu jest nastolatka,
uczennica klasy III B - Agata Kościukiewicz.
Jak zmieniła się Twoja szkoła po 1 września?
Niestety, nie miałam okazji przyjrzeć się zmianom
w budynku. Podobno najwyższe piętro zostało
ozdobione malunkami na ścianach,
wygospodarowano tam miejsce na bibliotekę,
czytelnię oraz świetlicę dla najmłodszych uczniów
naszej szkoły.
Co powiedziałabyś swoim młodszym kolegom/
koleżankom, którzy rozpoczęli naukę w naszej
szkole?
Zasugerowałabym, że najlepiej jest uczyć się
systematycznie, a pytanie nauczycieli, kiedy
czegoś nie rozumieją, nie jest takie straszne.
Za co lubisz/ nie lubisz szkoły?
Lubię ją za możliwość rozwoju w różnych
dziedzinach oraz poznawania rówieśników. Poza
tym szkoła to miejsce, dzięki któremu  mamy
możliwość uczestniczenia w konkursach,
olimpiadach czy zawodach sportowych...str.3

(...)Przed przyjęciem młodszych uczniów szkoły
musiały się bardzo precyzyjnie do tego
przygotować. Wakacje dla personelu
administracyjnego szkół były bardzo pracowite.
Wszystko po to, aby czwartego września
placówki był gotowe do kolejnego roku szkolnego
pełnego intensywnej nauki. W Szkole
Podstawowej nr 2 imienia Arkadego Fiedlera w
Dębnie dyrekcja zadecydowała o tym, aby drugie
piętro przeznaczyć dla klasy 1 i 4. Natomiast
starsi uczniowie mogą przychodzić na owe piętro
podczas wyznaczonych lekcji : biologii, geografii i
chemii. Głównym celem tego podziału było przede
wszystkim bezpieczeństwo maluchów, którzy w
tłumie wysokich gimnazjalistów staliby się
niewidoczni. Górna część stała się bardziej
dopasowana do młodszych wychowanków. Na
ścianach korytarza pojawiły się rysunki
nawiązujące do podstaw nauki, np. języka
polskiego oraz matematyki. Po prawej stronie w
pięknej kolorystyce pasującej do całości znajdują
cyfry arabskie: od jednego do dziesięciu.

Natomiast po przeciwnej stronie widnieje alfabet.
W centralnym miejscu zostały umieszczone pufy,
przypominające różnego rodzaju piłki,
wykorzystywane do dyscyplin sportowych.
Zostały one przeznaczone do spędzania wolnego
czasu podczas przerw. Pufy od razu zrobił furorę!
Siedząc wygodnie, uczniowie spożywają
śniadania oraz komunikują się ze sobą. Również
do dyspozycji najmłodszych uczniów została
utworzona druga biblioteka oraz szatnia. Z
pewnością mogę stwierdzić, że piętro dla
najmłodszych uczniów jest bardzo ładne, zgodnie
z potrzebami uczniów w tym wieku oraz
emocjonalnej dojrzałości. Sądzę, że czują się w
szkole bezpiecznie oraz nawiązują  przyjaźnie.
Reasumując, najmłodszym uczniom bardzo
przypadła szkoła do gustu,  co widać po ich
zadowolonych minach. Jednak my, starsi
uczniowie,  marzymy, aby móc spędzać czas na
kolorowych piłkach, bo w każdym z nas,
niezależnie od wieku, drzemie dziecko.
                                                 Julia Krawczuk

Julia Krawczuk.
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Świat okiem nastolatka- wywiady o tym co nas śmieszy, boli,
fascynuje…

Kto i w jaki sposób na nas oddziałuje ?

(...)Natomiast nie przepadam za sprawdzianami,
kartkówkami czy odpowiedziami, których,
niestety, w trzeciej klasie pewnie będzie dość
dużo.
Co jest dla Ciebie najważniejsze? Kto lub co
miało na to wpływ?
Ciężko dokonać wyboru, ale myślę, że rodzina. W
ciągu ostatniego roku doceniłam ją, ponieważ
często mogłam jedynie liczyć na rodziców. Za co,
oczywiście, jestem im bardzo wdzięczna.
Jak spędzasz czas wolny? Co jest tego
przyczyną?
Zazwyczaj czytam książki, oglądam seriale lub
stawiam na aktywność fizyczną, np. spacery z
psem. W ten sposób relaksuję się i odrywam od
rzeczywistości. W ciągu ostatnich tygodni, w
czasie wolnym,  staram się również regularnie
rozciągać oraz słuchać podcastów, ponieważ ta
forma przekazu bardzo mnie zafascynowała.
Które metody/ sposoby poleciłabyś tym, którzy
chcieliby się skutecznie uczyć?
Jestem ogromną fanką podkreślania i
zaznaczania kolorem najważniejszych informacji.
Dobrym pomysłem na uporządkowanie wiedzy
jest robienie map myśli.

W przypadku notatek, których nauka idzie
opornie, świetnym sposobem jest powtarzanie na
głos do skutku.
Z którym miastem wiążesz swoje plany
życiowe? Z jakiego powodu?
Mam nadzieję, że uda mi się wyjechać do
Gorzowa Wielkopolskiego, by móc uczyć się w
jednej z tamtejszych szkół średnich. W dalszej
przyszłości widzę się w dużym mieście, np. we
Wrocławiu. Otwierają one nowe możliwości oraz
pozwalają na  anonimowość.
Którą książkę poleciłabyś dorosłym, aby lepiej
zrozumieli potrzeby współczesnej młodzieży?
Nie da się polecić takiej książki. Nasze potrzeby
szybko ulegają zmianom. Spowodowane jest to
mediami, wiekiem czy nawet otoczeniem, w
którym jesteśmy.
Który cytat zapadł w Twojej pamięci?
Dlaczego?
Takim cytatem są słowa kapitana Jamesa R.
Cooka: “Tylko raz zrób coś, co inni uznają za
niemożliwe dla ciebie, a nie będziesz już więcej
zaprzątał sobie głowy stawianymi przez nich
granicami." Zgadzam się z tymi słowami...str.4

...

Zachowanie człowieka jest zazwyczaj czymś
spowodowane, podobnie jak opinie. Na każdego
wpływać może co innego, każdy odbiera inaczej
niektóre sprawy, wyrabiając sobie zdanie na czyjś
lub czegoś temat. Więc co tak naprawdę na nas
wpływa? Dlaczego aż tak to na nas działa? Czy
możemy to w jakiś sposób zmienić?
Jednym z największych i silniejszych jednostek
masowego przekazu jest telewizja. Nawet jeśli nie
oglądasz jej na co dzień, od czasu do czasu
spojrzysz w ekran, przelotnie słuchając
wiadomości. Jak wszyscy dobrze wiemy, każda
stacja telewizyjna ma swoją prawdę.
Ale czy to wszystko jest takie proste? No nie
zupełnie. Nieważne, co to będzie za telewizja, jaki
kanał. Zrobią wszystko, aby przyciągnąć
telewidza. Czy mają duży wpływ na nas?
Oczywiście, że tak. To z niej dowiadujemy się
najświeższych wiadomości ale zapominamy, że
dziennikarze nie zawsze mówią prawdę.

Może to być cokolwiek, byle oglądalność nie
spadała. Mimo tego, wpływ jaki wywołuje na ludzi,
jest ogromny. 
To dlaczego wierzymy akurat danej stacji w
pewnych sprawach? Jest to według mnie
niewytłumaczalne. Każdy powinien mieć swoje
zdanie na określony temat, a jeśli podaje nam się
pewne wiadomości, powinniśmy najpierw
sprawdzić, czy źródło, z którego pochodzą, jest
wiarygodne i czy w całości pokrywa się z prawdą.
Prawdopodobnie nasza wiara w słowa
dziennikarzy wynikać może z niewiedzy na dany
temat.. Telewizja oddziałuje na nas bardzo,
zazwyczaj niezauważalnie.Kolejną tego typu
rzeczą jest internet, jest potężnym środkiem
przekazu, zwłaszcza dla młodych ludzi. Komórkę,
komputer, laptop lub tablet- w każdym z tych
urządzeń może być Internet, a prawie każdy
człowiek posiada chociaż jedno z nich. To
jeszcze szybsze i bardziej szczegółowe forum.

Każda witryna również ma swoją prawdę,
przekonania. Dociera do nas równie szybko, jak
informacje przekazywane ustnie przez
dziennikarzy. Jeszcze częstszym nawykiem niż
oglądanie telewizji jest używanie telefonu. Moim
zdaniem komórka stała się zastępczą formą
wszystkiego innego w naszym życiu, rozmowy z
drugą osobą, oglądania świata czy nawet zabawy
na świeżym powietrzu. Czerpiemy z niej
inspirację zamiast z własnej wyobraźni.Nie
zwracamy jednak uwagi, że w internecie każdy
może sobie wpisać, co mu przyjdzie do głowy, a
my to bezmyślnie wierzymy. Dlaczego tak łatwo
na nas wpływa? Może dlatego, że sami chcemy
w większość rzeczy wierzyć, idziemy za resztą
ludzi, czytamy to, co pozostali i wierzymy w to
bezmyślnie, nie mamy własnego zdania. Ma to na
na celu omamienie nas, abyśmy coraz częściej
wchodzili na dane strony- im bardziej szokujące,
tym bardziej interesujące...str.4

Agata Kościukiewicz
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Świat okiem nastolatka- wywiady o tym co nas
śmieszy, boli, fascynuje… Kto i w jaki sposób na

nas oddziałuje ?

 REDAKCJA  ARKADII

(...)Śmiem twierdzić, że to nawet tyczy granic
stawianych przez nas samych. Za każdym razem
kiedy zrobię coś, co uważałam za nieosiągalne,
czuję dumę i motywację do dalszej pracy.
Co możesz zaoferować innym/ zrobić dla
innych?
Wsparcie, wysłuchanie, dyskrecję, lojalność oraz
pomoc, np. w nauce.
Co Cię zaskoczyło i w jakich okolicznościach?
Jestem osobą, którą ciężko zaskoczyć.
Jednakże ostatnio byłam pod wrażeniem, jak
wielu ludzi może zjednoczyć wspólny cel. W
ciągu pięciu dni, podzieleni na warsztaty - teatr,
scenografię, graffiti, taniec oraz rap - stworzyliśmy
spektakl, opowiadający o ludzkich granicach.
Czym- według Ciebie- należy kierować się w
życiu?
Jest to pytanie, na której nie ma jednej
odpowiedzi. Myślę, że najlepiej jest postawić na
równowagę pomiędzy sercem a rozumem.
Gdybym mogła cofnąć czas, to…
Niczego bym nie zmieniła. Jestem zadowolona ze
swojego życia.

Każde wydarzenie, decyzja, ludzie, którzy się
przez nie przewinęli,  mieli na nie wpływ.
Jak wygląda miejsce, w którym regenerujesz
swoje siły?
Najbardziej wypoczęta czuję się dzięki spacerom
po lesie. Otaczające mnie drzewa, odgłosy
ptaków oraz  szum wiatru napawają mnie
spokojem.
Co robisz, aby być zdrową? Zdradź nam kilka
tajemnic.
Od kilku miesięcy w mojej diecie gości wiele
warzyw, owoców, kasz, makaronów, mięsa oraz
nabiału. Uwielbiam, kiedy na moim talerzu jest
kolorowo. W dodatku na co dzień piję jedynie
wodę i herbatę. Regularnie uprawiam sport i
staram się wysypiać, ponieważ regeneracja jest
bardzo ważna.
Za co lubisz siebie?
Za lojalność, empatię i wszechstronność. Bardzo
cenię w sobie te cechy.
Dziękuję  za poświęcenie  czasu.

Z Agatą rozmawiała pani Wioletta Rafałowicz

Nie zapominajmy, że nic ani nikt nie oddziałuje na
nas tak mocno, jak osoby w naszym otoczeniu.
Liczymy się z ich zdaniem, staramy się im
dopasować, a nawet być tacy sami jak oni.
Najczęściej mogą to być nasi przyjaciele,
znajomi. Kochamy ich na tyle mocno, że sami nie
potrafimy dostrzec, jaki mają wpływ na nas. Sama
nie rozumiem, dlaczego tak jest, ale czasem
nawet sami boimy się powiedzieć, co myślimy,
żeby tylko uniknąć kłótni ale to słabe
rozwiązanie.Możliwe, że mają na nas taki wpływ
przez to, że dużo znaczą dla nas. Tak ważnej
osobie w naszym życiu przecież nie odmówimy,
nie zaprzeczymy jej, nawet jak sądzimy inaczej.
Ważne, aby ten człowiek miał na nas dobry
wpływ, sprawiał, żebyśmy przy nim czuli się
szczęśliwi. Oddziaływanie na nas drugiej osoby to
zjawisko istniejące od zawsze, spowodowane
silną więzią.
Oddziałuje na nas wiele rzeczy, ale nieliczne
wpływają na nas dobrze.Nie pozwólmy, aby
telewizja, internet i tym podobne wpływały na
nasze życie i wybory, żeby działały na nas
negatywnie.
                                                      Julia Muta

Jodi Picoult wraz z córką po raz drugi tworzą coś
wspaniałego. Książka wciąga i nie nudzi, w sam
raz na zimowy wieczór.
,,Po drugiej stronie kartki’’ autorstwa Jodi Picoult i
Samanthy van Leer jest kontynuacją  ,,Z innej
bajki’’. Opowiada ona o historii Delilah i Oliviera już
po tym, jak udaje mu się wydostać z książki.
Chociaż mogłoby się wydawać, że wszystko
będzie w porządku, ktoś napisał dla nich inny
scenariusz. Książę, trzymany w innym wymiarze,
nie zachowuje się jak typowy nastolatek. Po
pewnym czasie wspólnego życia w sielance,
pojawiają się problemy. Olivier staje się coraz
bardziej popularny, ma mniej czasu dla Deliah, co
miało się zmienić.
Książce,  z której uciekł, nie podobają się zmiany i
próbuje wrócić do pierwotnego stanu.
Książka została podzielona na dwie część.
Zdecydowanie podoba mi się ta pierwsza,
ponieważ w drugiej nie raz uroniłam łzę.

Zostaje tu poruszony temat śmieci, która jest
tematem tabu, rozstania i marzeń, które nie
zawsze uszczęśliwią nas samych, lecz wielu
innych. Dla głównych bohaterów przez długi czas
nie liczy się nic prócz nich samych. Później
jednak decydują się na krok, dzięki któremu
wszyscy są zadowoleni, tylko nie oni. Napisana
prostym językiem, jest skarbnicą cytatów.
Książka podobała mi się i warto było poświęcić na
nią chwilę czasu. Jednym aspektem, do którego
mam zastrzeżenia, było pomieszanie
rzeczywistości. Z jednej strony mieliśmy księcia
Oliviera, który był oderwany od świata
współczesnego i nie wiedział, co to jest SMS, a z
drugiej kapitana Kraba (dentystę), który wie
wszystko o najnowszej technice borowania czy
aparatach ortodontycznych. Pomimo tego książka
ma wiele innych zalet, o których warto przekonać
się samemu.
                                         Roksana Śniegocka
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CZYTAJ, OGLĄDAJ, POLECAJ!
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